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Chu Trình Của Nước 
Tại sao phải tìm hiểu về Chu Trình Của Nước? 

Bài học “Chu Trình Của Nước” cung cấp cho con kiến thức về 
một trong những yếu tố gần gũi và không thể thiếu trong cuộc 

sống của chúng ta, đó chính là nước. Con hiểu được các trạng 
thái của nước, nước có 3 trạng thái gồm: rắn, lỏng, khí. Và đặc 

biệt, trẻ được tìm hiểu về vòng tuần hoàn của nước thông qua hoạt động thí 

nghiệm, vẽ tranh, thuyết trình. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Trò chơi ghép tranh: Con được tham gia trò chơi ghép tranh 

theo nhóm, các thành viên phải chờ đến lượt mình để được ghép 
tranh, thông qua hoạt động con được nâng cao kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lắng nghe. 
- Các trạng thái của nước: Con được tìm hiểu nội dung bài học 

với những câu hỏi thú vị về nước: nước tại sao có thể cứng lại? 

Nước tại sao lại hết dần khi đun sôi,…Con được hiểu rằng nước có 3 trạng thái: 
rắn, lỏng khí. 3 trạng thái này hình thành khi găọ nhiệt độ nhất định.  

- Vòng tuần hoàn của nước: Con được tham gia làm thí nghiệm để hiểu rõ hơn 

về vòng tuần hoàn của nước. Mặt Trời điều khiển vòng tuần hoàn nước bằng việc 
làm nóng nước trên những đại dương, làm bốc hơi nước vào trong không khí. 

Những dòng khí bốc lên đem theo hơi nước vào trong khí quyển, gặp nơi có nhiệt 
độ thấp hơn hơi nước bị ngưng tụ thành những đám mây. Những dòng không 
khí di chuyển những đám mây khắp toàn cầu, những phân tử mây va chạm vào 

nhau, kết hợp với nhau, gia tăng kích cỡ và rơi xuống thành giáng thủy (mưa). 

 

Một số hoạt động, trò chơi nhỏ ứng dụng tại nhà: 

- Cùng con làm thí nghiệm về vòng tuần hoàn của nước tại nhà bằng các vật dụng 

trong nhà: hộp nhựa, đá viên, nước nóng. 


